Escola Diogo Cão na Rota de Magalhães, da
Qualidade e da Flexibilidade

Na semana passada, entre os dias 21 e 25, decorreram na Escola Diogo Cão as
atividades inscritas no programa da 3.ª Semana de Articulação e Flexibilidade,
denominada “Semana da Interculturalidade – Na Rota de Magalhães”.
Dando continuidade às prioridades definidas no âmbito do seu projeto de
autonomia e flexibilidade, a Escola Diogo Cão promove, mensalmente, as semanas de
articulação e flexibilidade. Estes momentos pretendem que os vários órgãos de
direção, administração e gestão da escola se envolvam em projetos cujas atividades
tenham como objetivo principal o desenvolvimento de competências de todas as áreas
curriculares. Esta 3.ª Semana de Flexibilidade, subordinada ao tema “Na Rota de
Magalhães”, foi desenvolvida pela Biblioteca Escolar, área da Cidadania, Programa EcoEscolas, GAA (Gabinete de Apoio ao Aluno), PES (Projeto de Educação e Saúde) e o
Projeto “Navegar na Escola”.
Tendo sempre como ponto norteador a interculturalidade do mundo
Magalhânico, os alunos, previamente, realizaram pesquisas sobre receitas, contos
tradicionais e músicas dos vários países que fizeram parte da sua rota, nomeadamente
Portugal, Espanha, Brasil, Argentina, Chile, Filipinas, Indonésia, Timor e Cabo Verde.
Ao longo de toda a semana, sempre numa perspetiva intercultural, foram
confecionados pratos típicos de alguns desses países, que serviram de base às
refeições diárias da cantina; realizou-se uma exposição bibliográfica sobre Fernão de
Magalhães; foram sendo apresentadas músicas do mundo Magalhânicono polivalente
da escola; realizou-se um concurso para eleger a melhor t-shirt e o melhor cartaz
alusivos à temática da interculturalidade; realizou-se uma exposição multimédia do
Projeto “Dress a GirlArroundtheWorld” e foram lidos contos tradicionais na biblioteca
a todas as turmas integradas na Flexibilidade. Para a leitura dos contos, a equipa

promotora dessa semana convidou vários elementos da comunidade educativa, entre
alunos, professores, funcionários e encarregados de educação. Foram lidos contos em
braille, espanhol, português do Brasil, português e mirandês.
No dia 23, quarta-feira, o Prof. João Pena Gil na palestra apresentada a alunos e
professores “A Rota de Magalhães”, contextualizou os aspetos mais importantes
relativos à grande epopeia do navegador português. Logo de seguida, o Professor José
Carlos Gomes da Costa, da UTAD, proferiu outra palestra denominada “Família e
Interculturalidade”, temas abordados na área de Cidadania.
Na quinta-feira, dia 24, realizou-se na biblioteca uma ação de curta duração
para professores do 2.º e 3.º ciclos da Escola Diogo Cão, intitulada “STOP Desperdício
Alimentar: alimentação inteligente, segura, saudável e sustentável” e apresentada pela
Dr. Óscar Cerqueira e pela Enf.ª Vanessa Monteiro, elementos do ACES (Agrupamento
de Centros de Saúde) Douro I-Marão e Douro Norte.
O ponto alto desta semana teve lugar na sexta-feira, dia 25, com a cerimónia de
entrega do Selo Escola Amiga da Nutrição e Alimentação, pelo Dr. António Gabriel
Martins, Diretor Executivo do ACES Douro I – Marão e Douro. Este selo de qualidade,
recebido pela Diretora do Agrupamento, a Prof.ª Elisabete Leite, distinguiu a Escola
Diogo Cão pela implementação de normas que garantem os requisitos obrigatórios
para uma alimentação saudável e de higiene, saúde e segurança alimentar ao nível do
bufete e do refeitório escolar. Esta cerimónia, apresentada no polivalente da escola,
além de professores, alunos e funcionários, contou com a presença de várias
individualidades como elementos do pelouro da Educação da Câmara Municipal de
Vila Real, o Prof. José Maria Magalhães e o Dr. Alexandre Favaios, a equipa da ACSD, o
Dr. Óscar Cerqueira, a Dr.ª Ana Costa Leite, a Enf.ª Vanessa Monteiro, o Enf.º Carlos
Alves, a Eng.ª Solange Azevedo e a representante dos Pais e Encarregados de
Educação, a Prof.ª Sandra Sacoto.
Nessa mesma cerimónia foi ainda apresentado o Projeto “Navegar na Escola”
ligado ao uso das novas tecnologias, composto por equipamentos tecnológicos
disponíveis para uso dos alunos na sala de aula. Para testar as suas potencialidades,
foram distribuídostablets pelos presentes, o que permitiu abordar e explorar os
recursos de algumas aplicações dessas novas ferramentas.

